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Waarbij ondersteunt 
de vrijwilliger?

• De vrijwilliger ondersteunt 
bij het ophalen en terug-
brengen van de kinderen 
van de verzorgende naar 
de niet-verzorgende ouder;

• De vrijwilliger ondersteunt 
de kinderen bij het wissel- 
moment van de verzorgen-
de ouder naar de niet- 
verzorgende ouder;

• De vrijwilliger neemt deel 
aan de bezoeken van de 
niet-verzorgende ouder en 
kinderen en helpt bij het 
creëren van een ontspan-
nen sfeer; 

• De vrijwilliger biedt nabij-
heid aan de kinderen.

Wat kun je verwachten 
van Sterker?

• Deskundige begeleiding 
door de coördinator van 
de dienst; 

• Toegang tot online schol-
ingsplatform GoodHabitz; 

• Mogelijkheid tot inter-
visiebijeenkomsten met je 
collega-vrijwilligers; 

• Opdoen van ervaring 
binnen het werken met 
kinderen van gescheiden 
ouders; 

• Voldoening doordat je een 
positieve bijdrage aan een 
contactmoment tussen kin-
deren en ouders realiseert;

• Een voldaan gevoel bij 
afgeronde trajecten; 

• De mogelijkheid om te 
solliciteren op alle interne 
vacatures van Sterker     
sociaal werk; 

• Een reiskostenvergoeding. 

Wat verwachten we 
van jou als vrijwilliger?

• Je werkt graag met       
kinderen; 

• Je hebt een open houding 
t.a.v. scheidingen; 

• Je bent in het bezit van 
een rijbewijs en auto; 

• Je bent beschikbaar voor 
de duur van één jaar, één 
dagdeel per week 

• Je kunt een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) 
overhandigen, de kosten 
hiervoor betaalt Sterker 
sociaal werk.

 
 

Meer informatie of 
aanmelden?

Wil je vrijwilliger worden? 
Meld je dan aan als vrijwilliger 
Begeleide Omgang en stuur je 
cv naar de het e-mailadres op 
deze folder. We maken graag 
kennis met je! 
 
Voor meer informatie kun 
je contact opnemen via de     
contactgegevens op de folder.

Het is belangrijk dat  
kinderen contact hebben 
met beide ouders. Wanneer 
een kind geen contact heeft 
met één van zijn ouders, kan 
de dienst Begeleide Omgang 
hierin ondersteunen. Dit gaat  
om bijvoorbeeld contact- 
herstel of contactopbouw. 
Getrainde vrijwilligers geven 
ondersteuning gedurende 
maximaal zes maanden. 

Hoe gaat het in zijn 
werk? 
 
Na een verwijzing maakt de 
coördinator een match met 
een vrijwilliger en plannen 
we een kennismaking in. Er 
worden afspraken gemaakt 
over de vorm en duur van de 
begeleiding. De begeleiding 
begint wanneer de kinderen 
kennis hebben gemaakt met 
de vrijwilliger.  

Voor wie? 

Begeleide Omgang is voor 
kinderen tot 18 jaar en hun 
ouders.


